JENEVER
ROUTE

Voorbeelden van producten die de Hasseltse
keramiekfabriek maakte voor Hasseltse stokerijen.
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Jenever en Hasselt
De Fransen hebben hun cognac, voor de Schotten gaat er niets boven hun
whisky, Duitsers drinken schnaps en de Denen genieten van hun aquavit.
En de Belgen… die zijn al meer dan 400 jaar verlekkerd op hun jenever! Die
jenever werd hier in Hasselt veelvuldig gestookt.
De eerste verwijzing naar de jeneverproductie in Hasselt vinden we terug
in 1610. Toen werd jenever alleen nog maar in huis gestookt. Later evolueerde dit en werd het jeneverstoken de belangrijkste industrie van de stad.
Tussen 1850 en 1870 kende de jeneverindustrie haar hoogtepunt, toen waren er maar liefst 26 stokerijen in het centrum van Hasselt.
Uiteraard werd hierdoor niet alleen de economie beïnvloed, maar ook het
sociale, culturele en politieke leven van de Hasselaren. De jeneverbaronnen
bouwden namelijk imposante huizen, zorgden voor een betere verkeersinfrastructuur, streden tegen de longziekte bij hun veestapel en kochten de
modernste machines. Bovendien ontwikkelden zich verschillende nevenindustrieën, zoals slachthuizen en een gelatinefabriek. Jenever zorgde in
Hasselt dus voor brood op de plank!
De twee wereldoorlogen, de wet Vandervelde (1919) en de zware concurrentie van gist- en spiritusfabrieken betekende voor de Hasseltse jeneverindustrie een catastrofe. Toch blijft Hasselt nog altijd dé jeneverstad bij
uitstek. De stad heeft dan ook een Jenevermuseum en jaarlijks vieren de
Hasselaren in oktober de Hasseltse Jeneverfeesten. Bovendien is Hasseltse
jenever sinds 2008 een Europees beschermde oorsprongsbenaming net
zoals bijvoorbeeld Scotch Whisky of Cognac.

De jeneverroute praktisch
In deze jeneverroute ontdek je de Hasseltse jenevergeschiedenis. Ze leidt
je langs gebouwen, monumenten en standbeelden. Nadien heb je vast en
zeker zin in een borreltje in één van de Hasseltse cafés of in het proeflokaal van het Jenevermuseum.
De jeneverroute werd ontwikkeld door het Jenevermuseum. De wandeling
start aan het Jenevermuseum, maar omdat ze een lus vormt, kan je op
elke plaats beginnen. De volledige wandeling is ongeveer 2,5 km lang. Alle
plaatsen zijn bereikbaar met rolstoelen en kinderwagens.

- Witte Nonnenstraat 19 1

- Witte Nonnenstraat 28 -

Van hoeve tot jenevermuseum
Je start je wandeling aan het Jenevermuseum, dat in een jeneverroute
uiteraard niet mag ontbreken!
Het museum was oorspronkelijk een hoeve van de ‘witte nonnen’ (Franciscanessen-Penitenten), die hun naam gaven aan deze straat. Hun klooster lag aan de overkant van de straat. Toen werd er nog geen jenever gestookt. Dat gebeurde pas later, toen J.A.S. Bamps na de Franse bezetting
de hoeve kocht. Hij richtte ze in als een kleine, eerder primitieve jeneverstokerij. Via huwelijk kwam ze in het bezit van de familie Stellingwerff, die
op haar beurt in 1880 de hoeve en stokerij aan Paul Joseph Theunissen
verkocht. Hij voegde een likeurfabriek aan de stokerij toe. Tot in 1956 werd
er jenever gestookt. De likeurfabriek staakte haar werking in 1960. Na het
overlijden van de laatste bewoonster, de weduwe van Leon Theunissen,
bedreigden verval en sloop het gebouw.
Gelukkig werd het pand in 1975 als eerste industrieel-archeologisch monument in België beschermd. In 1979 kocht het stadsbestuur deze oude
stokerij om er een jenevermuseum in onder te brengen. Na een grondige
restauratie opende in 1987 het Jenevermuseum zijn deuren.
De binnenkoer en het proeflokaal zijn gratis toegankelijk. Neem er dus zeker even een kijkje. Wil je echt ‘jeneverwijs’ worden? Bezoek dan ook het
museum. Je komt er alles te weten over de geschiedenis en de productie
van jenever. Over wat alcohol doet met je lichaam en geest en over het rijke
smaakpalet van onze nationale gedistilleerde drank. Filmpjes, geluidsfragmenten, een multimediale stokerijenkaart, museumgames en verschillende
geurinstallaties nodigen uit tot actie.
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Stokerij Fryns
Draai je om naar huisnummer 28.

Het personeel bij stokerij Fryns, ca. 1918

Tegenover het Jenevermuseum zie je nu een nieuwbouw. Tot 1988 stond
hier echter het bedrijfsgebouw van stokerij Fryns, gebouwd in 1927. Met
zijn typisch zaagdak was het een pareltje van industriële bouwkunst. Ook
het restant van het Witte Nonnenklooster (nu Het Borrelhuis) behoorde
tot het complex. Het was echter niet de eerste stokerij van Fryns, want het
bedrijf verhuisde eerder ook al enkele keren. In 1979 verhuisde de stokerij
opnieuw, naar een nieuwbouw buiten het centrum van Hasselt, in de Crutzenstraat. In 1989 kocht de Gentse stokerij Bruggeman het merk Fryns. In
1995 stopten de activiteiten in Hasselt.
Van de indrukwekkende gebouwen in deze straat blijft nu, behalve enkele
nostalgische foto’s en postkaarten, niets meer over.

© Marco Mertens

Specifieke onderwerpen worden uitgespit in tijdelijke tentoonstellingen,
regelmatig opent de museumpoort zich voor evenementen en workshops,
en in het proeflokaal kun je terecht voor empirisch onderzoek.
Het museum is er zeker ‘eentje om bij te leren!’

Binnenkoer van het
Jenevermuseum

Ruiken en voelen in het
Jenevermuseum

Etiket voor stokerij Theunissen,
ca. 1920

De binnenkoer van stokerij
Theunissen, maart 1984

Stokerij Fryns aan de Martelarenlaan, ca. 1930

De likeurstoker bij zijn toestellen in stokerij Fryns, ca. 1930

- Hoek Witte Nonnenstraat en Bonnefantenstraat 3

Zijn bedrijf trok gasleidingen door de belangrijkste straten van de stad
zodat 92 lantaarns licht konden brengen in de duisternis. Daarnaast werd
ook gezorgd voor een permanente nachtverlichting in de stokerijen, waar
er veel ’s nachts gewerkt werd. De fabriek maakte het de Hasseltse stokers
ook mogelijk al vroeg over te schakelen van houtgestookte ketels naar
energiebesparende distilleerketels op gas.

Arbeiderswoningen
Wandel naar het hoekhuis van de Witte Nonnenstraat en
de Bonnefantenstraat.
Het huis op de hoek van de Witte Nonnenstraat en de Bonnefantenstraat
wordt, omwille van zijn ligging, ‘Den Eendenbeck’ genoemd. Hierin woonde de meester-stoker van de stokerij Stellingwerff. Aan de linker- en rechterzijde liggen de vroegere woningen van de arbeiders van de stokerij.
Veel arbeiders hadden rond 1850 een lage levensstandaard. Als hoofdoorzaak werd het drinken van jenever, de ‘duivel in de fles’, aangeduid. Het was
een typisch arbeidersprobleem dat vaak in één adem genoemd werd met
andere grote kwalen uit die periode, zoals prostitutie, bedelarij, diefstal,
kinderarbeid, verkrotting, ...

Het landt van Vogelsanck, eerste helft 20ste eeuw
(privécollectie)

- Thonissenlaan 75 5

Schenkingen van jeneverstokers
Sla nu rechtsaf naar de Groene Boulevard. Hier ga je naar links, de Thonissenlaan op. Stop een tiental meter verder bij het ‘Oud Gasthuis’, het
neorenaissancistische gebouw aan je linkerkant.

Postkaart gebruikt om arbeiders te wijzen
op het gevaar van alcoholgebruik, ca. 1905

- Demerstraat 99 en 101 4

Het Landt van Vogelsanck en de
oude gasfabriek
Wandel enkele meters verder tot op de kruising van de Witte Nonnenstraat
en de Demerstraat.
Het hoekhuis van de Witte Nonnenstraat en Demerstraat (Demerstraat 99)
staat ook bekend als ‘het Landt van Vogelsanck’. Het werd gebouwd in
1615. Eeuwenlang werd de herberg vooral door Kempische handelaars uit
het gebied van Vogelzang (onder Zolder) druk bezocht.
In 1856 bouwde Alphonse Bodart, een Brusselse industrieel, in opdracht
van de stad Hasselt een eerste gasfabriek op de hoek van de Witte Nonnenstraat en Demerstraat (Demerstraat 101).

Jeneverstokers waren meestal rijke burgers. Er werd dan ook al eens aan
hen gevraagd om gebouwen te financieren. Zo ook bij het ‘Oud Gasthuis’.
De bouw ervan kostte 149.200 frank, wat in die tijd een enorm bedrag was.
Om dit te kunnen betalen werden er toneelvoorstellingen, bals, concerten
en banketten gehouden.
Daarnaast werd een beroep gedaan
op schenkingen van de Hasseltse stokers. Zo kwam een kwart van de giften
‘van 100 frank en meer’ van de stokers
L. Croonenberghs, de gebroeders Nijs,
weduwe Vanstraelen, J. Van Vinckenroy, en zelfs van F. Bellefroid, een jeneverstoker uit Zepperen bij Sint-Truiden.
Sommigen schonken later nog een extra bedrag voor de plaatsing van een
‘schenkerssteen’ in de gevel.
Nu bevinden zich in het Oud Gasthuis
kantoorruimtes en het Modemuseum.

Briefkaart met de wellicht overdreven indrukwekkende gebouwen
van stokerij Croonenberghs, een van de schenkers voor de bouw van
het gasthuis, 1920

Thonissenlaan met links het stedelijk hospitaal,
ca. 1910 (privécollectie)
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Het kanaal

7

De Molenpoort

Volg de Thonissenlaan verder tot je aan de rechterkant de kanaalkom ziet.

Aan het kruispunt ga je linksaf, de Kattegatstraat in. Nu kom je op het
Molenpoortplein, met fonteintjes en zitbanken. Hou hier even halt.

Deze binnenhaven werd in 1854 opengesteld samen met het Kempisch
Kanaal, dat Hasselt met Antwerpen verbond. Het kanaal werd gevoed door
het water van de Demer. Daardoor zakte het waterpeil van de rivier zo
sterk dat de watermolens in en rond de stad droog kwamen te staan.

Dit plein is genoemd naar de watermolen die hier vroeger lag. Deze molen was de belangrijkste graanmolen aan de Nieuwe Demer. Voordat de
Nieuwe Demer overwelfd werd, lagen hier ‘achter de molen’ verschillende
stokerijen, onder andere die van stoker Ponet. De Nieuwe Demer zelf is
uit het stadsbeeld verdwenen, maar de fonteinen van het Molenpoortplein
verwijzen nog naar deze rivier.

Het kanaal was erg belangrijk voor de jeneverstokers omdat hierlangs de
granen uit Canada en de Verenigde Staten werden geïmporteerd. Die waren goedkoper dan de voordien gebruikte granen uit Haspengouw.

Hier zien we ook nog een gereconstrueerde mouttoren (1881), het enige
overblijfsel van stokerij De Palm.

Aan dit dok ontwikkelden zich verschillende industrieën, waaronder de gelatinefabriek Hertz & Wolff waarvan we nog altijd de fabrieksschoorsteen
kunnen zien. Ook het slachthuis ligt aan het kanaal.
In 1950 bouwde professor Paesmans, samen met enkele andere weldoeners, het Volkstehuis, Maagd der Armen. Dit zie je aan de rechterkant van
de kanaalkom. Hier werden alcoholverslaafden opgevangen om te ontwennen van hun verslaving. Tot vlak voor de Tweede Wereldoorlog richtte het
alcoholoffensief zich hoofdzakelijk op jenever. Vanaf de jaren 1950 wordt
de strijd tegen alcohol uitgebreid naar alle alcoholhoudende dranken.
Vandaag biedt het Volkstehuis onderdak aan volwassen mannen zonder
verblijfplaats.

De Molenpoort met links de nog niet overwelfde Demer, rond
1900 (collectie SAH)

Kanaalkom met zicht op de gelatinefabriek, ca. 1930
(collectie SAH)

Het lossen van een schip met graan voor stokerij Fryns
aan de kanaalkom, ca. 1930

Visitekaartje van een vertegenwoordiger van stokerij Leynen
aan de Molenpoort in Hasselt, ca. 1900-1920. Bemerk de omvang van de stokerij op het kaartje. In realiteit was de stokerij
een stuk kleiner.

Gereconstrueerde mouttoren, het enige overblijfsel van
stokerij De Palm

- Demerstraat 8

Het Demermanneke
Vervolg je weg verder over het plein, richting de Demerstraat. Vlak voor je
zie je het beeldje van het Demermanneke.
Stokers gebruikten het zuivere en kalkvrije water van de Nieuwe Demer
voor het versnijden van hun distillaten en als koelwater bij het stoomstoken. Maar ze moesten oppassen! Want volgens de legende leefde er in de
Demer ‘het Demermanneke’, een watergeest die mensen plaagde en lastig
viel. De oude Hasselaren beweren dat het Demermanneke een klein, gedrongen ventje is dat ’s avonds en ’s nachts op de rug van mensen springt,
vervolgens loodzwaar wordt en hen dan in het water lokt… Zeker als ze een
glaasje teveel op hebben.
Het Demermanneke vindt zijn oorsprong waarschijnlijk in de persoon
die de Demer schoon moest houden.
Hij moest houtblokken, kadavers en
drijvend vuil uit de Demer halen. Binnen de stadswallen werd deze vuile
man al snel door ouders gebruikt als
boeman voor de kinderen.

Geboortehuis van dokter Willems

Dokter Louis Willems (1822-1907)

Dit huis is het geboortehuis van dokter Louis Willems (1822-1907). Hij zal
eeuwig met de stad verbonden blijven door de ontwikkeling van zijn vaccin tegen de longziekte bij het vee, waardoor hij de jeneverstad van de
economische ondergang redde.
Louis Willems was de zoon van een welstellend jeneverstoker. De meeste
jeneverstokers hadden een veestapel. In het midden van de 19de eeuw
werd het vee in de stad regelmatig geteisterd door een epidemie van de
longziekte of, in de volksmond, ook wel veepest genoemd.

Het Demermanneke

- Dr. Willemsstraat 28 9

Dokter Louis Willems,
redder van de jeneverindustrie
Ga naar rechts en volg de Demerstraat. Je slaat de eerste straat rechts in,
de Minderbroedersstraat. Volg deze tot je bij de kruising van de Dorpsstraat komt. Sla de Dorpsstraat in en volg deze tot aan de Dokter Willemsstraat. Stop even bij huisnummer 28.

Louis werd arts, met een specialisatie in de veeartsenij, en ontwikkelde in
1851 een vaccin tegen deze besmettelijke veeziekte. Hij testte het met succes uit in de stallen van zijn vader. Daarmee is hij de voorloper van Louis
Pasteur, waarmee hij ook correspondeerde. Pasteur feliciteerde hem trouwens met zijn puik wetenschappelijk werk.
In 1866, toen de jeneverindustrie op haar hoogtepunt was, waaide de veepest vanuit Oost-Europa over naar onze streken. Op amper twee weken
tijd moesten 1.395 stuks vee geslacht worden. Stallen werden ontsmet, kadavers weggevoerd en begraven. Door de inenting van het vee met het
vaccin van dokter Willems werd de catastrofe van de epidemie afgewend.
De goede werking van zijn vaccin werd daarmee ook aan de Hasselaren
gedemonstreerd.
De bronzen gedenkplaat herinnert aan al zijn verdiensten. De erfgenamen van dokter Willems wilden geen Nederlandstalige tekst op de plaat.
De overheid wilde dan weer geen Franstalige tekst aanbrengen. Zoals je
merkt, staat er nu dus een Latijns opschrift op de plaat. Een goede, Belgische oplossing!

- Groenplein -

Jeneverstokers in de Hasseltse
politiek
Sla linksaf, de Lombaardstraat in. Na een tijdje kom je aan het stadhuis
aan het Groenplein. Loop even naar het pleintje aan de achterkant van het
stadhuis.
Dit pleintje diende vanaf 1870 als veemarkt. Hier verkochten de jeneverstokers wekelijks hun met draf vetgemeste runderen. Draf is het voedzame
restproduct van het uitgestookt graan.
Veel jeneverstokers kwamen wel vaker op dit plein, vooral in het stadhuis.
Ze speelden een belangrijke rol in het Hasseltse stadsbestuur, meestal als
schepen of als raadslid, maar soms ook als burgemeester. De belangrijksten waren Guillaume Stellingwerff en Pierre-Jean Willems, vader van dokter Louis Willems.
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Jenever en religie
Je keert kort terug op je stappen in de Lombaardstraat en slaat daarna
links, de Onze-Lieve-Vrouwstraat in. Aan het einde van de straat zie je de
basiliek liggen.
Jenever en religie, het lijkt op het eerste gezicht misschien een vreemde combinatie. Maar in Hasselt waren ze toch met elkaar verbonden. Een
voorbeeld hiervan vinden we in deze Virga Jessebasiliek waar het gotische
beeld van Onze-Lieve-Vrouw Virga Jesse centraal staat.

Hoewel de Hasseltse dokter Louis Willems
een vaccin tegen de longziekte bij vee ontwikkelde, baden de Hasselaren ook tot de
Virga Jesse toen in 1866 opnieuw een besmettingshaard ontdekt werd. Ze plaatsten
het beeld negen dagen midden in de kerk.
Dat werkte: de ziekte was van korte duur
én daarna kwam deze epidemie nooit meer
op zo’n grote schaal voor. Volgens de stokers was dit niet alleen de verdienste van
het vaccin van dokter Willems, maar zeker
ook van de Virga Jesse. Als dank schonken
zij een gouden kroon voor het Jezuskind.
Het miraculeuze beeld kan je nu nog bekijken in de kerk, de gouden kronen worden
tentoongesteld in Het Stadsmus, Guido Gezellestraat 2.

Groenplein, rond 1910 (privécollectie)

Beeld van de Virga Jesse, 14de eeuw

© Hugo Maertens

© Annemie America
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– Kapelstraat -

De gouden kronen voor de Virga Jesse, 1867
(collectie Het Stadsmus)

- Hoogstraat 2 12

- Maastrichterstraat -

De Roos

14

Verlaat de Virga Jessebasiliek en draai rechtsaf de Kapelstraat in, in de
richting van de Grote Markt. Ondertussen wandel je langs het witte classicistische gebouw op de hoek van de Kapelstraat en de Hoogstraat.

Een standbeeld voor de jenever
Vervolg je route via de Maastrichterstraat, rechts van De Dry Pistolen. Aan
het einde van dit straatje zie je het standbeeld van het ‘Borrelmanneke’.

In dit gebouw bevond zich
van 1880 tot 1913 de ‘Distillerie de la Rose’ van Edgard
Vliegen. Op het dak kunnen
we de gesloten rozenknop
nog zien waaraan het pand
zijn naam te danken heeft.

In een jeneverstad kan een standbeeld als
eerbetoon aan de jenever niet ontbreken.
Daarom plaatste het stadsbestuur in 1981
hier ‘het Borrelmanneke’, gemaakt door
Lou Boonman, als blijvende herinnering
aan de rijke Hasseltse jenevertraditie.
Het beeld stelt de kringloop graan –
jenever – grondontginning voor. Met het
stookafval (de draf) werden ossen en
varkens vetgemest. De mest van deze
dieren zorgde ervoor dat de arme heidegronden uit de buurt vruchtbaar gemaakt werden zodat er opnieuw graan
geteeld kon worden voor de jeneverproductie.

Zicht op de Hoogstraat vanaf de Grote Markt met links ‘Distillerie
de la Rose’ van Edgard Vliegen, ca. 1910

- Grote Markt 15 De beeldfontein van het Borrelmanneke
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De Dry Pistolen
Op de hoek van de Grote Markt en de Maastrichterstraat zie je het huis
‘De Dry Pistolen’. Je herkent het aan het gevelteken met de drie pistolen.
Dit huis heeft een lange geschiedenis. Eeuwenlang was het een voorname
herberg. Rond 1900 werd het een café-restaurant, dat vooral als roddelcafé
gekend was. Hier kwamen de jeneverstokers bijeen om steun en raad te
vragen aan mekaar, om een kaartje te leggen of natuurlijk om een stevige
borrel te drinken.
Misschien verwacht je hier dan ook wat
vechtpartijen met pistolen? Vergis je niet!
Want in tegenstelling tot wat je waarschijnlijk vermoedt, is de naam ‘De Dry
Pistolen’ niet afgeleid van vuurwapens,
maar wel van de ‘pistola’, een Spaanse
munt. Drie pistola’s was de prijs voor een
rijkelijke maaltijd. Later verdween deze
betekenis, zodat op het gevelteken uit
1730 drie pistolen afgebeeld staan.
De Dry Pistolen, ca. 1920 (privécollectie)

De Hasseltse uitdrukkingen ‘zoe zat as è verke’ en ‘zoe zat as nen os’ wijzen
op de samenhang tussen veeteelt en jeneverstoken. Het stookafval bevatte vaak nog sporen van alcohol. Wanneer dit aan het vee voorgeschoteld
werd, zorgde dit wel eens voor grappige taferelen.
Het mannetje zit op een os en draagt op zijn rechterschouder een vaatje
jenever. Tot het einde van de 19de eeuw werd jenever geleverd in vaten
of tonnetjes. Particulieren gingen zich ‘aan de ton’ bevoorraden met hun
kruiken of stopen. De meest voorkomende tonnenmaat was de ‘ossekop’,
ca. 268 liter. Vandaar dat de Hasselaren de spotnaam ‘ossekoppen’ kregen.
Nu stroomt er water uit deze beeldfontein, maar één keer per jaar, tijdens
de Hasseltse Jeneverfeesten, komt er graanjenever uit het vaatje. Wil je dit
eens meemaken? Kom dan in het derde weekend van oktober naar Hasselt
voor de Jeneverfeesten.
Het Borrelmanneke heeft sinds 2010 trouwens
ook een vriendin: het ‘Borrelvrouwke’. Wanneer je langs Toerisme Hasselt loopt, kan je
haar bewonderen. Zij staat symbool voor de
stad Hasselt als gastvrouw voor iedereen die
haar bezoekt. Zij trakteert tijdens de Hasseltse
Jeneverfeesten niet op Hasseltse graanjenever
maar op echte Hasseltse bessenjenever.

- Maastrichterstraat 30-32, 34, 38 en 45 15

Sint-Franciscus en Den Oliphant

- Hemelrijk 13 16

Achter het Borrelmanneke zie je een paar huizen die een rol speelden in de
Hasseltse jenevergeschiedenis.

Het Hemelryck
Via de rondboogpoort en het Kadettensteegje kom je op een kleine binnenplaats. Hier ga je naar links en dan doorheen het gangetje van het restaurant. Je komt uit op het voorhof van ‘Het Hemelryck’, een fraai herenhuis met een neoclassicistisch getinte gevel, omringd door ijzeren hekwerk.

Van 1792 tot 1836 was er in de huizen met de nummers 30-32 de jeneverstokerij Sint-Franciscus. Het was eigendom van M.C. Vanderlocht. In 1836
richtte hij het linkerdeel van het pand in als jeneverslijterij en gaf het de
naam ‘De Kleine Halle’. De zaak werd door jeneverliefhebbers - waaraan
het in Hasselt nooit heeft ontbroken - druk bezocht. Het rechterdeel kreeg
de naam ‘De Biechtstoel’. Later verkocht hij het hele pand aan bakker Classen.

Let op: op zon- en feestdagen is deze poort gesloten. Je kan dan langs de
achterkant van de kathedraal, via de Vismarkt en de Zuivelmarkt, tot op de
Botermarkt gaan. Hier sla je rechts de straat Hemelrijk in.
Hasselaren kennen vandaag ‘Het Hemelrijk’ als de gezellige buurt tussen
de Zuivelmarkt en de Persoonstraat. De doorgangsstraat ontleende haar
naam aan ‘Het Hemelryck’, een grote woning met een ruim achtergebouw
en zijgebouwen, met vroeger een bijzonder uitgestrekte tuin en een uitgang naast de oude vleeshal.

Naast de Sint-Franciscus lag een likeurwinkel (nummer 34) die tot 1975 het
verkooppunt was van stokerij Severy op het Guldensporenplein. Daarna
verkocht Marcel Pollaris hier zijn jenevers en sterke dranken die hij in Kuringen maakte.

Dit fraaie complex was van de 15de tot de 18de eeuw een brouwerij en
herberg. In 1577 werd het huis bewoond door Aert van Elsrack, de gouverneur van het brouwersambacht. Uit dit ambacht ontstond rond 1600 de
Hasseltse stooknijverheid.

In het gebouw met nummer 38, ‘Den Oliphant’, met een classicistische gevel met uitgewerkte rondboogpoort, was er aan het begin van de 20ste
eeuw een likeurfabriek. Toch staat dit pand eerder bekend als een ‘dokterswoning’, want hier woonden verschillende dokters: in de eerste helft van de
19de eeuw was dit het huis van dokter Vandersmissen. In de 2de helft van
de 20ste eeuw woonde hier dokter Elens. Als uithangteken was ‘de olifant’
trouwens zeer in trek bij dokters en apothekers.

Als je denkt dat de naam ‘Hemelryck’ betekent dat het hier gebrouwen
bier je in de zevende hemel bracht, moeten we je teleurstellen. De naam
zou oorspronkelijk een omschrijving geweest zijn voor begraafplaatsen,
later voor gebouwen of plaatsen in de onmiddellijke nabijheid van kerken
of kerkhoven. In Hasselt lag onder meer deze woning aan een kerkhof. Een
andere verklaring voor de naam is een verbastering van Hammerik of Hemmerik (= weide in een ham of kromming van een beek, hier de Hellebeek).

In de buurt, op nummer 45, lag nog een likeurfabriek: Vanschoonbeek.
Rond 1920 opende de Diesterse familie Vanschoonbeek in dit huis een winkel
in snoep, wijnen en likeuren. Vanaf 1924 versneden ze zelf alcoholische
dranken onder de merknaam ‘Ajax’.
Eind jaren 1930 stopte de productie.

- Zuivelmarkt 23-25 17

De Kleyne en de Groote
Brandewynsketel
Wandel door het hek en ga onmiddellijk naar rechts. Je loopt het Hemelrijk uit en slaat daar linksaf de Persoonsstraat in. Die volg je tot op
de Zuivelmarkt. Loop even naar rechts. Hier kijk je naar de twee huizen op nummer 23-25: de Groote en de Kleyne Brandewynsketel.

Huizenrij vanaf de Sint-Franciscus tot aan ‘Den Oliphant’,
ca. 1900 (privécollectie)

Likeurfabriek Van Schoonbeek,
ca. 1925

Affiche voor stokerij Nys, met in het midden zicht op het stokerijcomplex op de hoek van de Meldertstraat en
de Zuivelmarkt, ca. 1880-1890

Reclamewagen voor Smeets, ca. 1930

Aan de namen van de huizen ‘De Groote Brandewynsketel’ en ‘De Kleyne
Brandewynsketel’ hoor je het al: hier werd jenever gestookt. De Groote
Brandewynsketel werd in 1628 gebouwd. In 1758 werd De Kleyne Brandewynsketel erbij gevoegd. Het huis heette toen De Brandewynsketel. In 1844
werden beide huizen afgebroken en weer opgebouwd in steen. De broers
Michel en Casimir Nijs begonnen hier een stokerij.

- Zuivelmarkt 22 18

De bedrijfsgebouwen van
stokerij Smeets
Keer je om naar het gebouw met nummer 22.
Hier waren tussen 1926 en 1968 de vroegere bedrijfsgebouwen van de stokerij Smeets: de afvulinstallaties, de likeurfabriek en de magazijnen. Het
gebouw werd in die periode twee keer verbouwd: in 1933 en 1954, toen
het aangrenzende pand gekocht werd. De bedrijfsgebouwen van stokerij
Smeets verhuisden in 1968 naar de Sasstraat omdat industriële activiteiten
en alles wat dat met zich meebracht, zoals vrachtwagens en stapelruimte,
midden in de stad niet meer haalbaar waren.

Zuivelmarkt, met helemaal rechts stokerij Smeets, ca. 1930

Voorgevel van stokerij Smeets op de Zuivelmarkt, 1958
(privécollectie)

- Botermarkt 28 19

- Raamstraat 17 -

De Dry Dragonders
Verlaat de Zuivelmarkt in de richting van de kathedraal. Draai de eerste
straat rechts in. Hier kijk je naar het hoekhuis van de Zuivelmarkt, Botermarkt en de Raamstraat, met de prachtige vakwerkgevel.
Dit hoekhuis heet ‘De Dry Dragonders’. Hierin woonde in de tweede helft
van de 19de eeuw stoker Jos Rousseau. Zijn stokerij met bijhorende stallingen lag in de Raamstraat, in de achterbouw van huis ‘De Roosemarynboom’ (Botermarkt 26). Bij zijn vee brak in 1866 als eerste de longziekte
uit. Deze ziekte bracht de Hasseltse jeneverindustrie op de rand van de
afgrond.
Het huis De Roosemarynboom (Botermarkt 26) werd eind 19de eeuw samengevoegd met stokerij La Fortune (Demerstraat) van Vinckenbosch. De
stokerij liep zo van de Demerstraat tot de Raamstraat, waar zich de stallen
bevonden. De restanten van de stallen zie je nog in de Raamstraat 4.

20

De Brandewijnketel
Sla nu rechtsaf, de Raamstraat in. Kijk even door de ramen van het gebouw
op nummer 17.
Want ook Hasselaren lopen nooit door de Raamstraat zonder nostalgisch
binnen te gluren in ‘De Brandewijnketel’. Zo werd het gebouw, dat bekend
werd als ‘stokerij Smeets’, al genoemd in de 18de eeuw toen de voorname
Hasseltse familie van Elsrack er een stokerij in onderbracht.
Midden 19de eeuw lag het pand er erg vervallen bij. Maar in 1885 redde
de familie Vanstraelen het geheel van de slopershamer. De zwaar vervallen gebouwen werden zelfs vernieuwd en ingericht als mouterij. Stoker
Vinckenbosch nam het pand over en via de familie Brepoels werd in 1947
jeneverstokerij Smeets eigenaar.
Tot voor enkele jaren stookte Smeets hier
nog geregeld, maar ook die bladzijde is definitief omgedraaid. Begin 2002 nam de Zonhovense groep Konings de stokerij Smeets
over. Het pand werd verkocht. Van de fiere
stokerij van vroeger rest nu weinig meer dan
het gebouw zelf. In 2011 nam de firma Bruggeman uit Gent het merk Smeets over. Nu is
hier de conceptstore ‘La Bottega’ gevestigd.

Zicht op de Zuivelmarkt met
links De Dry Dragonders,
ca. 1890. Op het einde van
de markt, rechts, zie je de
gebouwen van stokerij Nys
(privécollectie)

De Brandewijnketel

Het huis De Roosemarynboom (Botermarkt 26)
werd eind 19de eeuw samengevoegd met stokerij La Fortune (Demerstraat) van Vinckenbosch.
De stokerij liep zo van de Demerstraat tot de
Raamstraat, waar zich de stallen bevonden. De
restanten van de stallen zie je nog in de Raamstraat 4.

Binnenzicht in de graanstokerij ‘De Brandewijnketel’ van Smeets in de Raamstraat, jaren 1950 (privécollectie)

- Paardsdemerstraat 21

Stokerijen aan de Nieuwe Demer
Wanneer je de Raamstraat uitloopt, kom je in de Paardsdemerstraat.
Hier sta je stil aan nummer 11.
In deze straat lagen verschillende stokerijen, die uiteraard voor veel bedrijvigheid zorgden. Aan de noordkant van de straat lagen een zevental stokerijen. Hun achterkant grensde aan de Nieuwe Demer. Dit was uiteraard
handig voor het aanvoeren van water, dat bij het stookproces onmisbaar
is. De belangrijkste van deze stokerijen waren stokerij Sint-Franciscus van
W. Van Rey, stokerij Fryns en stokerij Vinckenbosch.

De Hasseltse keramiekfabriek. De gebouwen waren toen al niet meer
in gebruik (fototheek Het Stadsmus).

Op nummer 11 zien we huis ‘De Wolf’. Het is een mooi voorbeeld van industriële architectuur, met een 17de-eeuwse kern. Het was het woonhuis van
een groot stokerij- en mouterijcomplex. Door de jaren heen had het pand
verschillende eigenaars. Vanaf de jaren 1930 werd het eigendom van de
gebroeders Smeets die het nadien verbouwden.

Een voorbeeld van een product die de Hasseltse
keramiekfabriek maakte voor Hasseltse stokerijen

In 1895 besloten enkele Hasseltse bankiers en jeneverbaronnen samen met
de Brusselse keramist Baudoux een keramiekfabriek op te starten.
De jeneverstokers investeerden niet zomaar in de fabriek: een groot deel
van de productie was aan de jeneverindustrie gebonden. Likeurkruiken en
reclameborden werden voor de jeneverstokerijen in grote hoeveelheden
geproduceerd.
De fabriek was erg succesvol, op het vlak van sierkeramiek behoorde de
Hasseltse fabriek tot de top in België en zelfs in Europa. Ook de bouwkeramiek en de siertegels behoren tot de mooiste die er te vinden zijn. Maar
in de jaren 1950 werd industriële activiteit in de stadskern een probleem.
In 1954 gingen de deuren van de keramiekfabriek dan ook definitief dicht.
Het duurde nog tot 1972 voor het gebouw afgebroken werd om plaats te
maken voor de provinciale bibliotheek. Hierbij gingen het archief, vele mallen
en afgewerkte stukken definitief verloren.

De stokerijen zorgden voor
veel bedrijvigheid in de
Paardsdemerstraat, ca. 1900
(privécollectie)
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De keramiekfabriek
Wandel de Paardsdemerstraat uit in de richting van het begijnhof. Aan het
einde van de straat ga je naar rechts om daarna al snel weer links de Badderijstraat in te slaan. Je wandelt langs de buitenmuur van het begijnhof
tot aan de Witte Nonnenstraat.
Hier hou je halt op de hoek, aan de Provinciale Bibliotheek Limburg, waar
vroeger de keramiekfabriek gevestigd was.
Naast de jeneverstokerijen had Hasselt in de 19de eeuw nog een belangrijke industrie: keramiek. Waar nu de provinciale bibliotheek ligt, bevond zich
vroeger de Hasseltse keramiekfabriek: Majoliques d’Hasselt - Manufacture
de céramiques décoratives d’Hasselt.
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Een standbeeld voor de redder
van de jeneverindustrie
Even verder in de Witte Nonnenstraat zie je links het standbeeld van
dr. Louis Willems.
De gedenkplaat aan zijn geboortehuis is niet het
enige eerbetoon in Hasselt aan dr. Louis Willems.
Ook dit standbeeld eert zijn ontdekking van een
vaccin tegen de longziekte bij het vee. Het kunstwerk is 4 meter hoog en bestaat uit staal en brons.
Voor het ontwerp van dit beeld schreef de stad
Hasselt een wedstrijd uit. Een onafhankelijke jury
bekroonde dit ontwerp van Luc Steegen.
Tekening die laat zien hoe het inenten van een rund met
het vaccin, ontwikkeld door dr. Willems, gebeurde
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Stokerijen aan de Nieuwe Demer
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Een paar passen verder loop je over de Nieuwe Demer. Je herkent de loop
ervan door het specifieke patroon in de bestrating.

Jenevernijverheid buiten het
stadscentrum
Ook buiten het Hasseltse stadscentrum vinden we stokerijen en restanten
van stokerijen terug.

Door de aanwezigheid van de (nu overwelfde) Nieuwe Demer was dit een
gegeerde hoek voor jeneverstokerijen.

Enkele voorbeelden:
De Nieuwe Demer is een aftakking van de Demer en stroomt door het centrum van Hasselt. Omdat het oprichten van de stadswallen in de 13de eeuw
problemen met de watervoorziening veroorzaakte, leidde men de Demer
af naar de stad. De rivier was erg belangrijk voor de Hasseltse stokerijen
omwille van het kalkvrije en zuivere water. De stokers gebruikten dit om
hun distillaten te versnijden en als koelwater bij het stoomstoken. De Nieuwe
Demer is ondertussen overwelfd. Ze loopt ondergronds nog doorheen
deze straat, tussen het Jenevermuseum en het Begijnhof (Kunstencentrum
Z33).
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Wissels (www.stokerijwissels.be)
Wissels is de laatste ambachtelijke Hasseltse stokerij. Renier Wissels stichtte in 1920 zijn stokerij. Kleinzoon Roland nam later het roer over, maar toch
ging deze stokerij failliet.
De jongste stoker van het land, Koen De Jans, kocht het failliete bedrijf uit
de Normandiëstraat 12-14 in 2005. Uit respect voor de rijke traditie behield
hij de naam. In de stokerij lijkt het alsof de tijd is blijven stilstaan. Koen De
Jans gaat nog steeds verder op dezelfde toer: traditionele recepten, authentieke verwerkingsmethodes, zelfs de distillatieketels die dateren van
1948 doen het nog prima. Het hele proces verloopt nog steeds in eigen
huis van korrel tot borrel.
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Distillerie ‘t Stookkot (www.stookkot.be)
‘t Stookkot is gelegen in een vierkantshoeve in Stevoort, samen met kunstgalerij In Vorm, op de grens met Haspengouw. Met het nodige vakmanschap van meester-stoker Peter Berx worden hier onder andere Hasseltse
jenevers en eaux-de-vie gestookt.
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Overbrugging van de Nieuwe
Demer in de Witte Nonnenstraat.
Aquarel van P.M. Bamps, 1890
(collectie Het Stadsmus)

Stokerij Claes Kermt/B&B ’t Stoopke (www.hetstoopke.be)
De voormalige stokerij Claes ligt aan de Herkenrodebosstraat, tussen Kermt
en Kuringen. Louis Claes liet in het midden van de 19de eeuw in de ‘Herkenrode Bosschen’ enkele landgebouwen, een branderij en een graanmolen
bouwen. Deze werd ‘La Ferme Distillerie’ genoemd. Stokerij Claes kende
vooral aan het begin van de 20ste eeuw een grote bloei. Er werkten toen
naar schatting meer dan tweehonderd mensen. Het bedrijf produceerde
alcohol, maar vanaf 1879 ook gist en margarine. Na het faillissement van de
fabriek werd het complex in 1950 deels omgevormd tot landbouwbedrijf.
Een langgerekte, bakstenen gebouw is het belangrijkste restant van het
complex, dat lang onderhevig is geweest aan verval. Het complex wordt
momenteel gerestaureerd en is herbestemd tot brasserie met gastenkamers.
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